PRIJEDLOG

ODLUKE
O PRODAJI UDJELA GRADA
PRELOGA U TVRTKI GKP
PRE-KOM d.o.o. PRELOG

PREDLAGATELJ: gradonačelnik
PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI
ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA: Ljubomir Kolarek, dr.vet.med., gradonačelnik
Miljenka Radović, mag.iur., pročelnica
Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti

Prelog, rujan 2016. godine

Temeljem članka 64. stavak 4. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12. i
15/15.).) i članka 36. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije
broj 10/09, 26/10, 23/11. i 5/13.), Gradsko vijeće Preloga na sjednici održanoj
________ 2016. godine, donosi

O D L U K U
o prodaji udjela Grada Preloga
u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog

Članak 1.
Ovom Odlukom o prodaji udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog
određuje se prodaja 2 udjela Grada Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog.
Članak 2.
Grad Prelog je vlasnik 3 poslovna udjela u društvu GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog,
Ulica kralja Zvonimira 9, koje društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u
Varaždinu u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 070059996,
OIB 15704341739 i to jedan udio u iznosu od 691.300,00 kn, drugi udio u iznosu od
11.800,00 kn i treći udio u iznosu od 7.900,00 kn.
Članak 3.
Grad Prelog prodaje svoj udio u društvu GKP PRE-KOM d.o.o. Prelogu u iznosu od
11.800,00 kn Općini Belica, Belica, N. Tesle 16, što iznosi približno 1,5 % udjela u
ukupnom iznosu temeljnog kapitala.
Grad Prelog prodaje udio iz prethodnog stavka za iznos od 20.436,62 kn, koji iznos
predstavlja vrijednost nominalnog iznosa poslovnog udjela od 11.800,00 kn i
razmjerni dio zadržane dobiti društva od 8.586,62 kn.
Članak 4.
Grad Prelog prodaje svoj udio u društvu GKP PRE-KOM d.o.o. Prelogu u iznosu od
7.900,00 kn Općini Dekanovec, Dekanovec, F. Andrašeca 41, što iznosi približno
1 % udjela u ukupnom iznosu temeljnog kapitala.
Grad Prelog prodaje udio iz prethodnog stavka za iznos od 13.624,41 kn, koji iznos
predstavlja vrijednost nominalnog iznosa poslovnog udjela od 7.900,00 kn i razmjerni
dio zadržane dobiti društva od 5.724,41 kn.
Članak 5.
Međusobna prava i obveze prodavatelja i kupaca poslovnih udjela temeljem ove
Odluke urediti će se posebnim ugovorima o prijenosu poslovnih udjela, koji se nalazi
u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
Članak 6.
Ovlašćuje se gradonačelnik za provođenje ove Odluke o prodaji udjela Grada
Preloga u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Međimurske županije.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

Klasa: 810-01/16-01/_
Urbroj: 2109/14-01-16-__
Prelog, _______.2016.

PREDSJEDNIK:
Goran Gotal, dipl. iur.

OBRAZLOŽENJE
Grad Prelog ima ukupni udio u temeljnom kapitalu društva GKP PRE-KOM d.o.o.
Prelog u visini od 711.000,00 kn. Navedeni udio se podijelio na tri dijela i to jedan
udio u iznosu od 691.300,00 kn, drugi udio u iznosu od 11.800,00 kn i treći udio u
iznosu od 7.900,00 kn. Ovom odlukom prodaju se dva poslovna udjela i to u iznosu
od 11.800,00 i 7.900,00 kn. Navedeni udjeli se prodaju i to Općini Belica za ukupni
iznos od 20.436,62 kn koji iznos predstavlja vrijednost nominalnog iznosa poslovnog
udjela od 11.800,00 kn i razmjerni dio zadržane dobiti društva od 8.586,62 kn. Drugi
dio prodaje se Općini Dekanovec za iznos od 13.624,41 kn koji iznos predstavlja
vrijednost nominalnog iznosa poslovnog udjela od 7.900,00 kn i razmjerni dio
zadržane dobiti društva od 5.724,41 kn. Navodi se da se prodaje približno 1 %,
odnosno 1,5 % udjela u ukupnom temeljnom kapitalu a ne o točnom postotku,
odnosu iznosu iz razloga što nominalni iznos poslovnog udjela mora biti izražen
višekratnikom broja 100.
Prodaja navedenih udjela vezana je uz proširivanja područja obavljanja djelatnosti
gospodarenja otpadom na Općinu Belica i Općinu Dekanovec. Uporedo s
donošenjem ove odluke potpisati će se Aneks br. II. Sporazumu o zajedničkom
provođenju mjera gospodarenja otpadom kojim se u sustav zajedničkog provođenja
mjera gospodarenja otpadom pridružuju i Općina Belica i Općina Dekanovec.
Ovaj postupak, prodaje udjela u odnosu na dosadašnji način uključivanja ostalih
vlasnika GKP PRE-KOM d.o.o. (povećanje temeljnog kapitala) izabran je iz razloga
skraćivanja procedure, odnosno samih rokova provedbe upisa novih vlasnika s
obzirom da bi sustav gospodarenja otpadom trebao u Općini Belica profunkcionirati
već od 01. listopada 2016. godine.
Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Odluke o prodaji udjela Grada Preloga
u tvrtki GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog.

PROČELNICA:
Miljenka Radović, mag.iur.

